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PROGRAM KDJS - LÉTO 2014
neděle 6. července v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné
Ing. Milan Vácha (ve spolupráci s KDJS) vás zve na koncert

KAREL FLEISCHLINGER
Barokní a renesanční kytara, theorba

K. Fleischlinger vystudoval kytaru na Konzervatoři v Pardubicích
ve třídě prof. Stanislava Juřici, poté absolvoval Vysokou hudební
školu Franze Liszta pod vedením prof. Rolanda Zimmera. V roce
1986 získal v mezinárodní soutěži v Kutné Hoře v kategorii do 35
let první cenu a titul laureáta. První místo dosáhl téhož roku také
v interpretační soutěži soudobé české hudby.
Na koncertě se představí jako hráč na renesanční i barokní kytaru a theorbu. Zazní hudba předních evropských loutnistů a kytaristů z konce 16. až počátku 18. století na repliky dobových nástrojů
z dílny vynikajícího českého loutnaře Jiřího Čepeláka: Anonym,
barokní pětisborová kytara, Itálie kolem roku 1620; Antonio Stradivari, barokní pětisborová kytara, Itálie kolem roku 1700; Anonym,
rekonstrukce renesanční čtyřsborové kytary podle dochovaných
reprodukcí; Matteo Sellas, čtrnáctisborová theorba, Benátky 1637
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na pokladně KDJS. Vstupné 180 Kč.
Délka cca 90 minut.

čtvrtek 14. srpna v 18.30 hod.
pátek 22. srpna v 18.30 hod.
sobota 30. srpna v 18.30 hod.

KONCERTY - mimo předplatné

Stejně jako v minulém roce i letos proběhnou ve Společenském
sále závěrečné prezentační akce Hudebního tábora Hrachov, které
pořádá „Centrumdeti.cz“ Praha. Pořad nese název

KONCERT HUDEBNÍHO TÁBORA
Své umění představí mladí hudebníci, tanečníci, výtvarníci a herci ve svých vystoupeních, které si připraví během svého pobytu na
tomto tematickém letním táboře.
Pořady trvají vždy cca do 23 hodin.

Plánované akce na září 2014
SO 6. 9. SWING TRIO AVALON s hostem
KONCERT na Červeném Hrádku
ČT 18. 9. VLČNOVJANKA – moravská krojovaná dechová hudba
KONCERT - mimo předplatné
NE 21. 9. RYCHLÉ ŠÍPY
DIVADLO - mimo předplatné
ČT 25. 9. DEZERTÉR Z VOLŠAN
DIVADLO - předplatné
PO 29. 9. BEDŘICHU SMETANOVI S LÁSKOU POEZIE - předplatné

PŘEDPLATNÉ 2014 - 2015
S nástupem léta se opět přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ
SEZONY 2014 - 2015. Již tradičně jsme pro návštěvníky KDJS
Sedlčany připravili dva předplatitelské cykly, v kterých budete
mít možnost vidět a slyšet mnoho umělců známých z filmových
pláten, obrazovek televizí, z poslechu rozhlasových stanic, ale
i umělců téměř neznámých. Nedílnou součástí každé sezony je
i vystoupení amatérských umělců - ať divadelních ochotníků či
zpěváků a muzikantů.
Prodej předplatného probíhá od 1. června v RIS na náměstí TGM
v Sedlčanech – v předprodeji vstupenek v přízemí radnice. Telefonní kontakt je 318 821 158. Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na úrovni minulých sezon, tj. předplatné divadla stojí 1000
Kč a předplatné poezie, slova a hudby stojí 500 Kč. Jsme velice
rádi, že jsme dokázali udržet tyto velmi příznivé až „zázračné“ ceny
a tím zajistit vám - předplatitelům podstatně výhodnější ceny oproti
jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Těšíme se na vaši návštěvu.
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PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2014/2015
Září 2014
DEZERTÉR Z VOLŠAN

(Divadelní společnost Julie Jurištové)
Kabaretní staropražská fraška a nejúspěšnější komedie scénáristy
E. A. Longena o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova, je plná komických situací a zazní v ní i staropražské písničky. Motto hry: „Chceš
poznat pravdu? Umři!“ Účinkují: O. Navrátil, K. Špráchalová/D.
Nová, D. Bartůňková, E. Čekan, L. Jeník, M. Duchek a další.

Březen 2015
LA TRAVIATA

Jako zahajovací představení 51. Sukových Sedlčan uvedeme tuto
klasickou italskou operu Giuseppe Verdiho. Román Alexandra
Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho
k napsání opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí, která dnes
patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky
z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a zmařená touha
po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou
hudbou své posluchače již 160 let. Režie: M. Dubovič, dirigent:
M. Formáček, účinkují: sólisté a sbor Severočeského divadla Ústí
nad Labem.

Duben 2015
PAROHATÉ POVĚSTI (SDO Sedlčany)

Říjen 2014
DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU (Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ)

Volné pokračování Další roky ve stejnou dobu není odvarem hry
Každý rok ve stejnou dobu (V KDJS jsme ji měli možnost vidět
v roce 2012). Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry
a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. Dokonce jsou v ní některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší
a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá
hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se
v ní taky mluví.“ Režie: J. Menzel. Účinkují: V. Freimanová, Z. Žák.

Listopad 2014

JEPTIŠKY (Východočeské divadlo Pardubice)
Muzikálová komedie plná svěží energie, písní, tance a humoru.
Jeptišky jsou netradičním pohledem do života řádových sester,
zárukou kvalitní zábavy a velkou hereckou, pěveckou a komediální příležitostí pro pět hereček, které svou jiskřivou energií zcela
naplní scénu. Účinkují: Dagmar Novotná, Petra Janečková, Jindra
Janoušková, Petra Tenorová a Martina Sikorová.
Prosinec 2014
ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU
aneb Absolutně nevinný žertík (SDO Sedlčany)

Divadelní adaptace známého a velice úspěšného filmu Petra Schulhoffa. Absolutně nevinné sousedské žertíky a věčné spory dvou
rozhádaných manželských párů uvidíme ve „světové premiéře“ na
divadelních prknech a navíc v úpravě „domácího“ R. Otradovce.
V režii R.Otradovce účinkují členové Spolku divadelních ochotníků
Sedlčany.

Únor 2015
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU

(Agentura Golden Archer Productions)
Strhující nadčasový příběh s prvky černého humoru nabízí divákovi prostor k zamyšlení nad rolí lidského jedince ve společenském
dění kolem nás. Inscenace „Druhá smrt Johanky z Arku“ je jedno
velké „nadčasové životní divadlo“. Bůh je dobrým dědečkem, Kat
andělem, Johanka šaškem a všichni tři uvádí humorně filozofickou
detektivní hru o současných komplexních problémech ve společnosti. Uvidíme úžasně vykreslené charaktery a fantastické herecké výkony. V režii S. Lazarové účinkují: Vilma Cibulková, Ladislav
Mrkvička a Stanislav Lehký.
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Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování „poopravených českých pověstí“ scénáristky Marie Janíčkové. V režii J. Bulínové uvidíte většinu aktivních členů sedlčanského ochotnického
spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2014
BEDŘICHU SMETANOVI S LÁSKOU

Literárně-hudební pořad věnovaný životním peripetiím génia české
hudby. Vyprávění na základě nejnovějších zjištění antropologického a lékařského výzkumu v podání skvělého A. Strejčka je doplněno hudebními výstupy klavíristy D. Weisnera. Účinkují: ALFRED
STREJČEK – umělecký přednes, DANIEL WEISNER – klavír.

Listopad 2014
TWO VOICES

Pořad je sestaven z nejkrásnějších melodií velkých klasiků
v osvěžujícím vokálním podání s humorem i poezií v textech
J. Rychterové. Účinkují:
GABRIELA PEŠINOVÁ soprán, JANA RYCHTEROVÁ - alt, kytara, VLADIMÍR ILJIČ PECHÁČEK
- housle.

Leden 2015
VEČER HUDBY A POEZIE

V koncertu složeném z hudby a poezie uslyšíme básně a mluvené slovo v podání legendy české divadelní scény Josefa Somra.
Zazní skladby A. Dvořáka, V. Blodka, C. Debussyho, B. Martinů aj.
Účinkují: JOSEF SOMR – umělecký přednes, PAVLA ŠVESTKOVÁ
– mezzosoprán, ROMAN NOVOTNÝ – flétna, VÍTĚZSLAV PODRAZIL – klavír.

Březen 2015
POSLEDNÍ FEJETON

… hluboký … vtipný … nadčasový … až neskutečně aktuální.
Nabízíme vám příjemné setkání v milé společnosti - Literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů Karla Čapka skvěle čte vynikající
herec Petr Kostka. V programu zazní hudba Francise Poulencea.
Účinkuje: PETR KOSTKA – umělecký přednes.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

„VOSUM TEJDNŮ, KAŽDEJ JINEJ“

pátek 18. července ve 20 hod.
MUZIKÁLY
film ČR – muzikál, 130 min.
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Dnes již legendární filmový muzikál je postaven na groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje, které nemohou nikoho
zabít ani nikomu ublížit. A vojáci, jak se zdá, v těchto zbraních
nacházejí daleko větší zalíbení než v čemkoli jiném. Hrají J. Suchý,
H. Hegerová, E. Pilarová, V. Brodský, J. Brejchová, K. Gott, J. Šlitr,
W. Matuška a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 4. července ve 20 hod.
FILMY Z OKOLÍ
film ČR – komedie, 98 min. VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
Ústředním dějovým motivem je konflikt mezi otcovsky rozvážným
řidičem Pávkem a jeho mladým, mentálně zaostalým závozníkem
Otíkem.Neméně důležité jsou však i další dějové prvky, vykreslující
vesničku a její obyvatele s humorným nadhledem. Hrají Z. Svěrák,
L. Šafránková, R. Hrušínský, P. Čepek, M. Labuda, J. Hartl a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 5. července ve 20 hod.
FILMY Z OKOLÍ
film ČR – komedie, 95 min.
NA SAMOTĚ U LESA
Manželé Lavičkovi jsou sváděni touhou po získání chalupy dědy
Komárka, kterou by chtěli na rekreaci. Avšak majitel ji, jak se zdá,
jen tak neopustí. Vše nakonec vyřeší jejich děti, které si dědu
Komárka zamilují a začnou ho považovat za svého skutečného
dědu. Hrají J. Kemr, Z. Svěrák, D. Kolářová, L. Smoljak, N. Urbánková a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 11. července ve 20 hod.
LETNÍ KOMEDIE
film ČR – komedie, 94 min.
SVATBA JAKO ŘEMEN
Pod vlivem alkoholu se tři smutní hrdinové dostanou do podezření, že znásilnili mladou prodavačku. Domněle znásilněná dívka
své obvinění učiněné tak trochu z nerozumu, msty a vypočítavosti odvolává. Obviněný mladík se může konečně oženit... Hrají S.
Zázvorková, F. Filipovský, J. Hrzán, V. Pucholt a další. Vstupné 80
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 12. července ve 20 hod.
LETNÍ KOMEDIE
film ČR- crazy komedie
TRHÁK
Novopečený autor a scénárista se dozvídá, že jeho dílo pojal režisér
jako velkolepou show se zpěvy a tanci. Všichni jsou přesvědčeni,
že to bude „TRHÁK“ Tak trochu crazy komedie, trochu parodie
místy nechává nahlédnout do tvůrčí filmařské kuchyně, hlavně je
však veselou podívanou s mnoha originálními nápady a řadou líbivých písniček. Hrají Z. Svěrák, L. Smoljak, P. Čepek, J. Abrhám,
W. Matuška, H. Zagorová, L. Kozderková a další. Vstupné 80 Kč.
Mládeži přístupné.

MUZIKÁLY
sobota 19. července ve 20 hod.
film ČR – muzikál, 86 min.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Film natočil Z. Podskalský podle stejnojmenné divadelní hry J.
Vrchlického. Přestože vznikla před sto lety, dodnes se tato půvabná hříčka o císaři Karlu IV. a Elišce Pomořanské, která jako první
žena porušila manželův zákaz a vstoupila v mužském přestrojení na Karlštejn, těší velké oblibě diváků všech generací. Hrají V.
Brodský, J. Brejchová, K. Höger a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži
přístupné.
KRIMI
pátek 25. července ve 20 hod.
film ČR- kriminální drama, 85 min.
DIAGNÓZA SMRTI
Další z detektivních případů s majorem Kalašem. V bukovínském
lese najde houbař bezvládné tělo mladé ženy a současně dojde na
blízké silnici k havárii nákladního vozu, při které je řidič těžce zraněn. Dva zdánlivě cizí lidi spojuje mnohem víc než jen stejná doba
a místo neštěstí...Hrají R. Hrušínský, D. Hofmanová, V. Jandák, P.
Čepek a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
KRIMI
sobota 26. července ve 20 hod.
film ČR – kriminální drama, 94 min.
PO STOPÁCH KRVE
Plukovník Tesař posílá majora Kalaše na „dovolenou“ do Dubé v
severních Čechách... Film vypráví o nesnadném pátrání po sexuálně úchylném vrahovi dětí, jemuž je pohled na krev rozhodujícím
impulsem k otevřené agresivitě. Hrají R. Hrušínský, I. Prachař, H.
Brejchová, K. Dellapina, V. Postránecký a další. Vstupné 80 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 1. srpna ve 20 hod.
film ČR – western, parodie, 100 min.

WESTERNY

LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA

Arizona rok 1885. V Tigger Whisky Saloonu probíhá jako obvykle
rvačka opilých pistolníků, kterou dokáže přerušit jen zpěv uhrančivé Tornádo Lou... Pak ale vchází do saloonu celý v bílém, okouzlující kovboj zvaný Limonádový Joe, který propaguje pití Kolalokovy
limonády... Hrají K. Fiala, R. Deyl, M. Kopecký, K. Fialová, O. Schoberová a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

„VOSUM TEJDNŮ, KAŽDEJ JINEJ“
sobota 2. srpna ve 20 hod.
film ČR – komedie, western, 96 min.
Střelená komedie nabitá létem. S komedií Western Story se do českého filmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony
vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu, a dokonce i legendární Vinnetou
a Old Shatterhand. Hrají M. Kubec,
V. Kubařová, P. Vondráček, B. Klepl,
P.Zedníček, K. Leichtová, M. Ruml,
P. Landovský a další. Vstupné 80 Kč.
Mládeži přístupné.

WESTERNY

WESTERN STORY

HORORY
pátek 8. srpna ve 20 hod.
film ČR – horor, 95 min.
UPÍR Z FERATU
Začínající automobilová závodnice Mima má možnost jezdit
s mimořádně kvalitním vozem, který však funguje na neobvyklé
palivo – na lidskou krev. Jen její přítel dr.Marek si uvědomuje
nebezpečí hrozící každému, kdo se zaplete s automobilkou FERAT. Hrají P. Čepek, J. Ornest, J. Menzl, D. Veškrnová, V. Olmer,
I. Racek a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota a neděle 23. a 24. srpna
1. ročník přehlídky velkých filmů (nejen) pro malé diváky

SEDLČANSKÁ FILMOVÁ ŠKOLKA
Sobota 23. srpna 2014
13 hod. Cesta do pravěku
(ČSR 1955, r. Karel Zeman, 93 min.)
15 hod. Slepičí úlet
(Velká Británie 2000, r. Peter Lord, Nick Park, 84 min.)
18 hod. Cesta do fantazie
(Japonsko 2001, r. Hajao Mijazaki, 125 min.)
(delší pauza mezi 2. a 3. filmem - aby byl prostor na večeři)
Neděle 24. srpna 2014
10 hod. Dobrodružství na Zlaté zátoce
(ČSR 1955, r. Břetislav Pojar, 62 min.)
11.30 hod. Cesta do školy
(Francie / Čína, 2013, r. Pascal Plisson, 77 min.)

sobota 9. srpna ve 22 hod. (čas na horor...)
HORORY
film ČR - horor, 91 min.
VLČÍ BOUDA
Skupina mladistvých přijela na lyžařský výcvik do horské chaty.
Nedopatřením jeden z účastníků přebývá. Je to však skutečně
nedopatření? Podezřelé okolnosti se začínají hromadit. Lanovka, která nefunguje, divné chování instruktorů, konflikty a napětí
mezi mládeží. Pocit bezprostředního ohrožení kulminuje v okamžiku, kdy je odhaleno tajemství... Hrají J. Krampol, M. Macháček,
N. Divíšková, T. Plachý, Š. Červenková. Vstupné 80 Kč. Mládeži
přístupné.
pátek 15. srpna ve 20 hod.
SCI-FI
film ČR – sci-fi, 81 min.
KDO CHCE ZABÍT JESSII?
Beránkovi žijí svou prací. On – vážený odborník, ona – docentka
somniologie, hledá prostředek, který ovlivňuje lidské sny. Zatímco
doc. Beránková úspěšně demonstruje na sympoziu svůj objev, její
manžel je postaven před obtížný úkol – vymyslet jeřáb gigantické
nosnosti. Zahloubán do problému najde na stole obrázkový comics
o Jessii... Hrají D. Medřická, V. Menšík, J. Sovák, O. Schoberová,
I. Racek a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 16. srpna ve 20 hod.
SCI-FI
film ČR – sci-fi komedie, 95 min.
ZABIL JSEM EINSTEINA
Děj této sci-fi komedie se odehrává střídavě v Americe někdy na
přelomu 2.a 3. tisíciletí a v Praze roku 1911. Je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky A. Eisteina ovlivnila vývoj naší planety. Hrají L. Lipský,
R.Brzobohatý, J. Sovák, P. Čepek, J. Brejchová, I. Janžurová,
J. Libíček a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

LÉTO 2014

SEDLcANSKÁ

FILMOVÁ sKOLKA
1. ročník přehlídky velkých filmů (nejen) pro malé diváky
23. a 24. srpna 2014
v sedlčanském kině (Kulturní dům Josefa Suka)
Sobota 23. srpna 2014
13:00 hod Cesta do pravěku, ČSR 1955, r. Karel Zeman, 93 min.
15:00 hod Slepičí úlet, Velká Británie 2000, r. Peter Lord, Nick Park, 84 min.
18:00 hod Cesta do fantazie, Japonsko 2001, r. Hajao Mijazaki, 125 min
Neděle 24. srpna 2014
10:00 hod Dobrodružství na Zlaté zátoce, ČSR 1955, r. Břetislav Pojar, 62 min.
11:30 hod Cesta do školy, Francie / Čína, 2013, r. Pascal Plisson, 77 min.
Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč, permanentka na celý festival 150 Kč.

Pořádají:
KDJS Sedlčany, Filmový klub Sedlčany
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Partneři: Město Sedlčany, Asociace českých filmových klubů
a Muzeum Karla Zemana

Mediální partneři:
Sedlčanský kraj a Příbramský deník

